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OBSERVATÓRIO DE ACIDENTES E VIOLÊNCIA: UM ESTUDO QUANTI-QUALITATIVO 
SOBRE A MAGNITUDE, DINÂMICA E PREVALÊNCIA DA VIOLÊNCIA, ACIDENTES E 
TRAUMA NA POPULAÇÃO IDOSA DE PORTO ALEGRE. Gisiane Schneider Ferreira, Patricia 

Frieger Grossi (orient.) (PUCRS). 
A violência contra idosos é responsável por elevados índices de morbimortalidade e manifesta-se de diversas 
maneiras, através da violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso financeiro. Este projeto de pesquisa 
tem por objetivo desenvolver um estudo quanti-qualitativo acerca da magnitude, tipos e incidência da violência, 
acidentes e traumas na população idosa a partir do banco de dados do Observatório de Acidentes e Violência de 
Porto Alegre e identificar a rede de apoio social para o idoso e de que forma contribui para a prevenção da violência. 
Aplicamos um formulário com idosos enfocando dados sobre suas características sócio-demográficas, relações 
familiares, sociais e comunitárias, percepção de violência, condições de saúde e tipos de maus-tratos, acidentes 
domésticos ou violência sofrida e estratégias de prevenção. Os dados foram categorizados e submetidos à análise de 
conteúdo de Bardin. A partir da análise estatística das RINAV de um hospital sentinela no período de 2005, 
observou-se que de 171 casos registrados de maus-tratos em todas as faixas etárias no período, somente 16 
envolviam idosos, porém se observarmos os 3657 acidentes domésticos registrados, 607 casos foram constatados em 
idosos a partir de 60 anos, sendo que a maioria decorrentes de quedas. A maioria dos idosos são do sexo feminino, 
etnia branca, baixa escolaridade e idade avançada. Percebe-se uma subnotificação dos casos de maltrato em idosos, 
sendo que a maior parte dos acidentes e maus-tratos ocorrem no domicílio. A partir das entrevistas realizadas com 
profissionais, verificamos que muitos dos acidentes domésticos são decorrentes de negligência familiar, pois os 
idosos não dispõem de cuidadores ou familiares que os supervisionem ou auxiliem nas tarefas domésticas, podendo 
resultar em acidentes domésticos como quedas, queimaduras, entre outros. (PIBIC). 

454 




